
 

 

                                                                                                                                                                

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Contract de finanțare: POCU 665/6/23/ 132947 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice(O.S.) 6.4, 6.6 

Apelul de proiecte: Măsuri de educație de tip A Doua Șansă  – regiuni mai puțin dezvoltate 

 
 

Titlul programului: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Titlul proiectului: ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes, Cod SMIS: 132947 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Neamț (Beneficiar)  

                     Județul Neamț (Partener 1)  

                     Casa Corpului Didactic Neamț (Partener 2)  

                     Agenţia Judeţeanǎ pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ Neamţ (Partener 3) 

 

 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a accesului la acestea prin reintegrarea în educaţie şi formare a 620 de tineri (dintre care 155 persoane 

de etnie romă şi 340 persoane din zona rurală) care au abandonat școala şi adulţi care nu și-au finalizat educaţia obligatorie şi prin îmbunătățirea 

competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învăţământul pre-universitar/personal de sprijin din şcoli/ persoane din echipe 

manageriale de la nivelul școlilor, din judeţul Neamţ. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS1: Selecţia a 620 de copii/tineri/adulţi care au abandonat şcoala şi a 515 membri ai personalului didactic din învăţământul preuniversitar din 

judeţul Neamţ în vederea participării la activităţile proiectului. 

OS2: Reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a 620 de copii, tineri şi adulţi din judeţul Neamţ prin dezvoltarea şi implementarea unor 

măsuri integrate pentru aceștia ce vor consta în programe de tip A doua șansă, programe de formare profesională, activități de consiliere şi orientare, 

planuri personalizate de intervenție, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, măsuri de sprijin financiar. 

OS3: Dezvoltarea competenţelor profesionale a 515 persoane din judeţul Neamţ, personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de 

sprijin din şcoli, echipe manageriale la nivelul şcolilor, prin participarea la 4 programe de formare profesională personalizate. 

 

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI 

1135 persoane, din care: 

 20 tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzatoare 

clasei neabsolvite, din care 16 persoane din mediul rural; 

 80 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei 

neabsolvite, din care: 20 persoane aparţinând minorităţii rome și 42 persoane din mediul rural; 

 520 adulţi cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, din care: 135 persoane aparţinând minorităţii 

rome și 282 persoane din mediul rural; 

 278 persoane din categoria personal didactic din învăţământul preuniversitar; 

 40 persoane din categoria personal de sprijin din școli; 

 197 persoane din categoria echipa managerială la nivelul şcolii.  

 

 BENEFICII 

  Sprijinirea tinerilor/adulților care din diferite motive nu și-au 

finalizat studiile în învățământul obligatoriu; 

 Înlăturarea efectelor abandonului școlar; 

 Inexistența unei limite de vârstă pentru cei care doresc să se 

înscrie în program; 

 Flexibilitatea duratei programului; 

 Reducerea duratei de scolarizare în funcție de competențele 

dobândite si de progresul individual în învățare; 

 Continuarea studiilor de absolvenții programului 

 

 

Campaniile de promovare personalizate de tip caravană organizate de către Județul Neamț urmăresc identificarea grupului țintă în cadrul proiectului 

și dezvoltarea de parteneriate care să abordeze provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, a societății civile, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor sociale, incluziunii sociale și combaterii sărăciei. Se vor desfășura 10 întâlniri de tip caravană la nivelul școlilor selectate 

pentru a se organiza programele de tip ADS. 

 

Dacă vrei să afli ce alte beneficii poți avea ca urmare a participării în cadrul proiectului, te așteptăm să ne contactezi 

prin adresa de email proiectads.cjneamt@gmail.com sau prin scanarea codului QR din partea dreaptă sus a afișului, 

prin folosirea camerei telefonului. 
 

Material elaborat de: Județul Neamț – Partener 1 
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